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RESUMO 
 

A Inspeção Dimensional é uma das principais ferramentas utilizadas para garantir a segurança 

e a qualidade na manutenção de aeronaves. Ela é fundamentada em atendimento a critérios 

técnicos metrológicos rígidos, sendo um meio para avaliar as condições de uso dos 

componentes mecânicos de uma aeronave. A Inspeção Dimensional também contribui 

diretamente na tomada de decisões porque orientam se um determinado componente de uma 

aeronave pode ou não continuar ser utilizado. Deste modo, este trabalho tem como objetivo 

principal analisar e aplicar uma metodologia para inspeção dimensional nos componentes das 

aeronaves da Marinha do Brasil, através de uma máquina de medição por coordenadas. Nas 

principais medições dimensionais realizadas no laboratório de metrologia da Base Aérea 

Naval São Pedro D’Aldeia (BAeNSPA), foram aplicados alguns conceitos da tecnologia da 

Máquina de Medição por Coordenadas, a partir dos quais foram definidos critérios para 

verificação dos resultados dessas medições. Objetivando ratificar a confiabilidade metrológica 

das medições foram realizadas comparações laboratoriais de peças padrão (artefatos), com o 

estabelecimento das faixas de medições com suas respectivas incertezas e erros de medições. 

Neste trabalho são descritas também as principais etapas do processo da implantação desta 

metodologia no laboratório de Metrologia da  BAeNSPA que inclui a aquisição e instalação 

da MMC, treinamento dos técnicos, e a política de calibração e verificação nas medições 

realizadas.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 ABSTRACT 

 

The Dimensional Inspection is one of the main tools used to ensure the safety and quality on 

aircrafts´ maintenance. It is based on attending the most rigid technical metrological criteria, 

being a mean to evaluate the mechanical components usage conditions. The Dimensional 

Inspection also contributes directly to the decision-making process, defining if a specific 

component can or cannot be used, for instance, during the aircraft flight. Thus, this paper has 

as core purpose the analyze and application of a methodology in order to perform dimensional 

inspections on aeronautical components from Brazilian Navy aircrafts by a “Coordinate-

Measuring Machine (CMM)”. During the main measurement types performed on the Air Base 

São Pedro D´Aldeia´s Metrological Laboratory (BAeNSPA), in which some verification 

concepts from Coordinate-Measuring Machine technology were applied in order to define 

criterias to ascertain the measurement results.  

Having the purpose of ratifying the measurements´ metrological reliability, laboratorial 

comparisons were performed using standard blocks (artifacts), establishing measuring ranges 

and including the respective uncertainties and measurement errors.  

This paper also describes the main process steps for implementing this methodology on 

BAeNSPA´s Metrological Laboratory, including the acquisition and installation of a CMM, 

the technicians training process and the policy on calibration and verification measurements. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

1.1- JUSTIFICATIVA 

 

 

As aeronaves da Marinha do Brasil são o braço alado da Esquadra Brasileira, ou seja, 

é um complemento essencial para o sistema de armas dos nossos navios. Para assegurar que a 

Esquadra possa desempenhar suas atribuições, torna-se fundamental um sistema de 

manutenção capaz de atender com excelência as necessidades inerentes às missões que 

envolvem todos esses meios. Por essa razão as atividades de manutenção cresceram em 

importância, passando a serem consideradas funções estratégicas. Nesse contexto, a 

Metrologia, assim como a Qualidade, tornam-se instrumentos importantíssimos na garantia da 

segurança e confiabilidade desses serviços. 

 

 

 
Figura 1-Operações Aéreas no Convoo do Porta Aviões São Paulo-Fonte: 

http://www.norteverdadeiro.com/2011/11/porta-avioes-sao-paulo-aberto-para.htm  

 

     Para um melhor entendimento da importância estratégica da manutenção das aeronaves, 

será apresentado um breve resumo de como é tratado esse sistema nas forças armadas 

brasileiras, e em especial na Marinha do Brasil (MB) sob a égide das Normas para logística de 

material [5] 
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1.2  FILOSOFIA DE MANUTENÇÃO 

 

A filosofia de manutenção descreve como uma organização se estrutura para apoiar os 

seus sistemas. As Forças Armadas, de acordo com a missão de cada uma, têm critérios de 

apoio distintos e diferentes níveis de capacidade em suas estruturas organizacionais. A 

filosofia de manutenção da Força Aérea prioriza a execução das atividades de manutenção nas 

bases aéreas, que são unidades normalmente fixas. 

.  

 
Figura 2- Modernização dos F-5 EM/FM da FAB -  Fonte: Tecnologia & Defesa 

 

 

 A missão básica do Exército é ser capaz de se mover para o local onde suas forças 

serão empregadas. Sua filosofia de manutenção se baseia na mobilidade das suas unidades de 

apoio, devendo seu planejamento de manutenção considerar o impacto desse transporte até o 

local do conflito.  

 
Figura 3 Imagens de Exército Brasileiro :  jipe _aeronave lastfm.com.br 

 

Já a missão da Marinha se baseia no emprego de navios e suas aeronaves, além dos 

meios do Corpo de Fuzileiros Navais. Isso cria uma situação de similaridade e diferenças em 
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relação à Força Aérea e ao Exército, já que os navios são considerados unidades fixas e 

móveis, simultaneamente. 

 
                                    Figura 4 – Porta Aviões São Paulo -  Fonte: Tribuna do Norte 

 

 A questão chave para a Marinha é limitar os recursos de apoio a serem colocados a 

bordo, tendo em vista a reduzida disponibilidade de espaço dos navios e, ao mesmo tempo, 

garantir adequado apoio aos seus sistemas. A filosofia de manutenção da Marinha considera, 

não só, as unidades fixas de apoio quanto às móveis em função das características de sua 

missão.  

 

1.2.1 TIPOS DE MANUTENÇÃO 

 

1.2.1.1 Manutenção Corretiva  

 

 De acordo com o EMA (2002), é a atuação para a correção da falha ou do desempenho 

menor do que o esperado. Convém observar que existem duas condições específicas que 

levam à manutenção corretiva: 

 

           - Desempenho deficiente apontado pelo acompanhamento das variáveis operacionais; e 

           - Ocorrência da falha. 
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 A Manutenção corretiva pode ser dividida em duas classes: 

 

  - Manutenção Corretiva Não Planejada; e 

  - Manutenção Corretiva Planejada. 

 

 A Manutenção Corretiva Não Planejada é a correção da falha quando não há tempo 

para a preparação do serviço, acarretando em altos custos uma vez que provoca perdas de 

operação e elevados custos indiretos de operação.  

 

 Já a Manutenção Corretiva Planejada é a intervenção quando o desempenho do 

equipamento é menor do que o esperado, relacionada à decisão gerencial em função de 

acompanhamento preditivo ou de operar até a falha. É sempre mais barata, rápida, e segura 

que a Manutenção Corretiva Não Planejada. 

 

1.2.1.2 Manutenção Preventiva 

 

 É o tipo de manutenção executada para reduzir ou evitar a falha ou queda do 

desempenho do material, sua degradação e, ainda, reduzir a possibilidade de avarias, através 

da intervenção e/ou remoção periódica do item. Deve obedecer a um plano previamente 

elaborado, baseado em intervalos definidos de tempo [5] 

 

 Neste tipo de manutenção procura-se evitar a ocorrência de falhas. Na aviação esta 

prática é mandatória para os componentes e sistemas essenciais das aeronaves, que são 

inspecionados por contagem de ciclos ou por tempo de operação. 

 

1.2.1.3 Manutenção Preditiva 

  

 Esta manutenção é constituída pelo conjunto de medidas, com base em modificações 

de parâmetros de condições ou desempenho, que têm como propósito caracterizar, 

acompanhar, diagnosticar e analisar a evolução do estado de equipamentos e sistemas, 

subsidiando o planejamento e a execução de ações de manutenção para quando forem 

efetivamente necessárias, a fim de prevenir a ocorrência de falhas e avarias, permitindo a 

operação contínua pelo maior tempo possível. Na realidade, o que é feito é a predição da 

condição do equipamento, e quando a intervenção é necessária, é feita de forma corretiva 
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planejada, privilegiando a disponibilidade uma vez que as medidas e verificações são 

efetuadas com o equipamento em operação [5] 

 

 

 Para que este tipo de manutenção seja efetivo devem-se verificar as seguintes 

condições no equipamento: 

- possibilidade de monitoramento; 

- custos envolvidos devem ser menores em relação à correção de falhas; 

- falhas devem ser oriundas de causas que possam ser monitoradas e sua 

progressão ser acompanhada; 

- ter estabelecido um programa de acompanhamento, análise e diagnóstico. 

 

 Os fatores indicados para análise da adoção de política de manutenção preditiva são os 

seguintes: 

- aspectos relacionados com a segurança de pessoal e operacional; 

- redução dos custos pelo acompanhamento constante das condições dos 

equipamentos, evitando intervenções desnecessárias; 

- manter os equipamentos operando, de modo seguro, por mais tempo. 

 

 

1.2.2  ESCALÕES DE MANUTENÇÃO 

 

Escalão de manutenção está relacionado com as diferentes capacidades para realizar a 

manutenção, em consonância com a estrutura organizacional dos serviços militares. Na MB, 

existem quatro escalões de manutenção cujas capacidades são dependentes das ferramentas, 

dos equipamentos de teste e de treinamento da mão de obra disponível [5]. 

O objetivo do planejamento da manutenção é realizar a manutenção do equipamento 

no escalão mais baixo possível ou mais próximo do usuário do equipamento. Isso limita o 

tempo de espera e a quantidade de recursos necessários para apoiar a manutenção. 
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Primeiro Escalão 

   

É a manutenção realizada pelo usuário do equipamento. Neste escalão de manutenção os 

serviços são limitados às inspeções periódicas em equipamentos, às pesquisas de falhas e à 

remoção e montagem de componentes [5] 

. Os fatores limitantes para a manutenção neste escalão são as ferramentas necessárias, 

os equipamentos de teste e o treinamento de pessoal.  

 

Segundo Escalão 

 

As ações de manutenção que não preenchem os requisitos de primeiro escalão são passadas 

para o segundo escalão, com mais recursos para realizar a manutenção. A principal missão 

das Organizações Militares Prestadoras de Serviços (OMPS) de segundo escalão é: prover 

apoio de manutenção para as unidades apoiadas [5]. Uma vez que a complexidade das tarefas 

de manutenção aumenta no segundo escalão, há uma diversidade maior de ferramentas e 

equipamentos de teste e de pessoal treinado na realização das tarefas de manutenção 

requeridas. O segundo escalão, seguindo o exemplo anterior, quando durante a inspeção 

dimensional foi constatado que os limites de tolerância foram ultrapassados, esses 

equipamentos deverão ser removidos e encaminhados para OMPS de segundo escalão. 

 

Terceiro Escalão 

 

As ações de manutenção que não podem ser realizadas no primeiro ou segundo 

escalão são passadas para o terceiro escalão. Com suas instalações, o terceiro escalão tem a 

capacidade de fazer qualquer serviço necessário para reparar o equipamento avariado. 

Normalmente, as facilidades de manutenção de terceiro escalão têm mais variedade de 

ferramentas e equipamentos de teste, além de mão de obra mais especializada. A fabricação 

de partes estruturais, principais e completa montagem de equipamentos podem ser feitas no 

terceiro escalão. Mais uma vez usando o exemplo do nosso eixo, quando esgotado os recursos 

de segundo escalão, pode-se realizar um reparo em nível de terceiro escalão que permite 

desde uma simples reposição de material até mesmo uma usinagem mais complexa, tendo 

como objetivo estabelecer o espaçamento dentro dos limites de tolerâncias, buscados 

anteriormente na inspeção dimensional.     
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Quarto Escalão 

 

O quarto escalão de manutenção é aquele que está disponível sob contrato com a 

empresa que, originalmente, produziu o sistema ou com um prestador de serviço. A decisão 

de usar um contrato de manutenção como uma alternativa para um ou mais escalões de 

manutenção descritos é, normalmente, baseado em critérios econômicos e na tecnologia do 

sistema.  

 

 Para que uma empresa seja capacitada a prestar serviços de manutenção nos meios 

aeronavais, deve passar por um processo de qualificação, onde se realizam auditorias da 

qualidade baseadas na norma ABNT NBR ISO 9001:2008, para verificação do sistema da 

qualidade da empresa e sua capacitação técnica para realizar o serviço proposto. 

Neste período é, também, realizada uma inspeção completa e detalhada do material, 

destinada a verificar a sua deterioração, para uma eventual correção, incluindo verificações 

mais minuciosas do que aquelas efetuadas em outros tipos de inspeção, sendo extremamente 

necessárias as inspeções dimensionais. 

 

 
Figura 5– Aeronaves em PMGA -  Fonte: Acervo Pessoal 
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1.3-  INSPEÇÃO DIMENSIONAL NA MANUTENÇÃO DAS AERONV ES  

 A inspeção dimensional realizada na manutenção das aeronaves da Marinha do Brasil 

consiste em um conjunto de atividades cujo objetivo principal é verificar as condições 

metrológicas dos componentes aeronáuticos, que são inspecionados por contagem de ciclos 

ou por tempo de operação.   

Essas inspeções são realizadas com base em dados técnicos que, obrigatoriamente, 

requerem medições de grandezas físicas de diversas naturezas que, na maioria das vezes, são 

detalhadas em manuais do próprio fabricante das aeronaves.  

Cabe ao Laboratório de Metrologia da BAeNSPA, que é um laboratório acreditado a 

Rede Brasileira de Calibração (RBC), executar e analisar os resultados das medições em 

grande parte  dessas grandezas,  a fim de dar informações para serem verificadas às 

orientações técnicas preconizadas em  manuais dos fabricantes das aeronaves e decidir se 

essas peças continuam dentro das especificações  e prontas para uso.   

 

 
  Figura 6 - Transmissão -  Fonte: Acervo Pessoal 

 

  

Segue abaixo a etiqueta de Acreditação à RBC do Laboratório de Metrologia da 

BAeNSPA, principal responsável na execução das inspeções dimensionais nos níveis de 3° e 

4° Escalões de Manutenção no âmbito da Aviação Naval. 
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Figura 7– Etiqueta de Acreditação à RBC 

 

O Laboratório de Metrologia da BAeNSPA dispõe de uma equipe técnica treinada que 

desempenha as atividades normais de metrologia, utilizando um conjunto de instrumentos 

convencionais de medição tais como paquímetros, micrômetros, medidor de altura, relógios 

comparadores, relógios apalpadores etc. Utiliza ainda referências para planeza (desempeno de 

granito) e de comprimento (jogos de blocos padrão).  

 
Figura 8 -Instrumentos de medição- fonte: www.vtivedacoes.com.br/imagens/fotos_metrologia.jpg 

 

Vale ressaltar que, com as modernizações que as aeronaves vêm sofrendo ao longo dos 

últimos anos, as inspeções têm ficado cada vez mais complexas, fato este que justifica novos 

investimentos tanto na qualificação do pessoal, como na aquisição de novos equipamentos. E 

principalmente nas atividades metrológicas, cujas respostas influenciam nas tomadas de 

decisões, na qualidade e na segurança de voo.  
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Figura 9- Aeronave A4 – fonte: http://1.bp.blogspot.com/-YOI5LLut4G8/TVWd-

bDgvBI/AAAAAAAAAJ8/vpB9dccx35s/s400/mini-shot0018.JPG 

 

Sendo assim, tornou-se necessário aplicar uma nova metodologia nas inspeções 

dimensionais, por intermédio da utilização da Máquina de Medições por Coordenadas, que 

apresentou propriedades adequadas para essas necessidades, sendo o foco principal para o 

desenvolvimento deste trabalho.  

  

 

2 – OBJETIVOS DO TRABALHO E METODOLOGIA APLICADA 

 

2.1-Objetivo Geral 

 

Com base no apresentado pode se concluir que é fundamental para os diferentes níveis 

de decisão não só uma inspeção dimensional eficiente e eficaz, mas toda uma cultura 

metrológica, que tenha a capacidade de garantir a segurança e a qualidade dos meios navais e 

aeronavais. Por tudo isso esse trabalho tem o objetivo:  

 

“Analisar e aplicar uma metodologia para inspeção dimensional nos componentes 

aeronáuticos, das aeronaves da Marinha do Brasil, através de uma Máquina de Medição por 

Coordenadas.” 
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2.2-  Objetivos Específicos: 

 

 

� Pesquisar e adquirir uma MMC que atenda as inspeções dimensionais de 3° e 4° 

escalões de manutenção 

� Desenvolver treinamentos para técnicos para operar com a MMC 

� Realizar medições com uniformidade e confiabilidade metrológica, para que os 

resultados possam ser utilizados com uma maior segurança nas tomadas de 

decisões nas manutenções das aeronaves da Marinha do Brasil. 

� Otimizar as inspeções dimensionais dos componentes aeronáuticos das aeronaves 

da Marinha do Brasil. 

 

 

Cabe ainda ressaltar, que a proposta deste trabalho encontra-se alinhada com as 

Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira 2008-2012, inserida no capitulo 6.8, 

Metrologias nas Atividades de Segurança e Defesa, na qual se destaca a constante evolução 

tecnológica dos sofisticados meios e equipamentos empregados nas atividades de defesa e de 

segurança, associada ao crescimento e consolidação das indústrias de defesa nacional. 

 

Essas Diretrizes Estratégicas incentivam o desenvolvimento de ações na área da 

metrologia, voltadas para a busca da soberania do País, por meio, entre outros, da garantia da 

confiabilidade metrológica demandada pelos mais diversos processos tecnológicos de 

interesse das Forças Armadas. 

 

Uma das motivações bastante pertinente que justifica o objetivo geral do trabalho é 

que, atualmente, as inspeções são realizadas através de instrumentos convencionais, nos quais 

demandam bastante tempo envolvendo: 
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�  montagem e alinhamento para configurar as medições; 

 

 
Figura 10– Medição da CTT -  Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

� Seleção e manuseio dos instrumentos; 

 

 

Figura 11- Seleção de instrumentos – fonte: www.enilaequipamentos.com 
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� Atividades de anotações dos valores e cálculos dos parâmetros em questão: 

 

 
figura 12-  Anotações – fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/dpress/v12n2/10t2.gif 

 

 

E por outro lado, a Tecnologia de Medições por Coordenadas, através da Máquina de 

Medição por Coordenadas (MMC) pode medir de forma universal, com qualidade e 

segurança, a qual oferece: 

 

� -capacidade e desenvolvimento de realizar cálculos matemáticos com rapidez em 

função da aplicação do software 

� -flexibilidade de comunicação e conexão com um processo; 

� - resistência a ambientes industriais; e 

� - uma boa relação de Custo x Benefício (valor da MMC X valor de uma 

aeronave). 

 

Portanto, observando a utilização das duas tecnologias pode constatar que a tecnologia 

de medição por coordenadas apresenta diversos pontos positivos, nos quais são apresentados 

no quadro 1: 
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Quadro 1: Comparação [19] 

Medição Convencional Medição por Coordenadas 

Alinhamento manual e demorado das peças Não precisa alinhar as peças 

Instrumentos dedicados e poucos flexíveis Flexibilidade e adaptação simples as 

medições 

Determinação separada de dimensões, 

desvios de forma e posição, utilizando 

diferentes instrumentos de medição 

Determinação conjunta de dimensões, forma 

e posição, na maioria das vezes realizadas 

em uma única montagem. 

Medições obtidas por medidas 

materializadas  

Medições obtidas por modelos matemáticos 

Menor confiabilidade em medições 

complexas 

Maior confiabilidade em medições 

complexas 

Maior tempo em inspeções em grande 

quantidade de peças complexas 

Menor tempo em inspeções envolvendo 

grande quantidade de peças complexas 

Maior custo em medições de peças com 

geometrias complexas 

Menor custo em medições de peças com 

geometrias complexas 

Menor custo de investimento Maior custo de investimento 

Menor qualificação do operador Menor qualificação do operador 
 

 

 

 

 

2.3- METODOLOGIA  

 

  Para a realização deste trabalho, fez-se uma pesquisa bibliográfica sobre a 

tecnologia de medição por coordenadas e sobre as principais fontes de incertezas na 

medição associadas ao processo de medição por coordenadas.  A utilização de peças 

padrão em verificação nas Máquinas de Medir por Coordenadas que veio para suprir a 

necessidade de representar o componente medido.  

 

  Também foram desenvolvidos procedimentos de medições específicos para 

inspeções dimensionais através da MMC, bem como procedimento para avaliação de 

incertezas de medição. 
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  Foi realizada a validação do método através de uma comparação 

interlaboratorial de uma “peça padrão” entre o Labmetro BAeNSPA e o INMETRO 

 

  A metodologia proposta tem como resultados esperados: 

 

� Melhorar a sistemática das Inspeções Dimensionais, obtendo critérios para 

repetibilidade e reprodutibilidade metrológica. 

� Gerar um banco de informações através do histórico das medições dos 

componentes aeronáuticos e com isso realizar uma melhor manutenção preditiva 

dos itens, ou até mesmo fonte de informações nas investigações dos 

acidentes/incidentes aéreos. 

� Extensão do escopo do Labmetro na RBC na área dimensional para medições de 

peças. 
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3- DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Máquinas de Medições por Coordenadas (MMC)  

 

Nessas últimas décadas ocorreu um grande avanço tecnológico nos processos de 

usinagem das peças, destacando-se o surgimento dos centros de usinagem com comando 

numérico. Paralelamente, refinaram-se as exigências quanto à conformidade geométrica dos 

componentes de sistemas mecânicos resultando em especificações mais severas de projeto, de 

modo a garantir um elevado desempenho funcional dos mesmos. Porém, o não 

desenvolvimento da tecnologia de medição no mesmo ritmo, criou-se uma defasagem 

tecnológica a tal ponto, que o controle de certas peças tornava-se extremamente difícil e 

muitas das vezes economicamente inviável. [19] 

Mas com o advento dos recursos computacionais e dos sistemas de medições por 

deslocamento eletrônico, tornou-se viável a aplicação racional da tecnologia de medições por 

coordenadas, pois  a mesma oferece: 

 

�   Capacidade e desenvolvimento de realizar cálculos matemáticos com rapidez         

em função da aplicação do software; 

�  Flexibilidade de comunicação e conexão com um processo; 

�  Resistência a ambientes industriais; e 

�  Uma boa relação de Custo X Benefício  

 

Com isso, através da MMC pode medir de forma universal, com qualidade e 

segurança. 

 

3.2- Contexto histórico  

 

A primeira máquina de medir por coordenadas foi introduzida na indústria em 1959, 

por Ferranti, Ltd. Of  Dalkeith, na Escócia. Para este fabricante havia ficado claro que os 

instrumentos de medição convencionais, encarregados até então pela inspeção das peças 

produzidas, não acompanhavam o ritmo de produção de suas novas máquinas     

automatizadas [21]. 
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Apesar de não pertencer ao ramo de equipamentos de medição, inventou uma 

“máquina de medir” como um produto para completar sua família de máquinas ferramentas 

controlado numericamente. [21] 

 

A máquina da Ferranti apresentava um desenho original baseado em um mínimo de 

restrições cinemáticas, mas que ainda permitiam o alinhamento de seus elementos móveis. Ela 

oferecia uma resolução de  0,012 mm e possuía um curso muito pequeno (254 mm) na direção 

Z. As leituras eram feitas só nas direções X e Y (610 mm e 381 mm, respectivamente). [21] 

 

Era utilizado um sistema de apalpação rígida para estabelecer os pontos de inspeção. 

Segundo Ferranti, ela estava desenhada para inspecionar as peças com uma exatidão de 0,025 

mm. [21] 

 

No início, os fabricantes de instrumentos de medição não reconheceram o potencial 

oferecido pela iniciativa de Ferranti. No entanto, seu uso revolucionou os métodos de 

inspeção de peças manufaturadas, minimizando o tempo de medição e os requisitos 

relacionados à qualificação do pessoal de inspeção.  

 

De fato, em poucos anos surgiu um mercado para essa invenção, que levou ao 

desenvolvimento da indústria de máquinas de medir a três coordenadas, oferecidas hoje em 

diferentes configurações mecânicas (ver figura 8), capazes de realizar as mais diferentes 

tarefas de medição. [19] 
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Figura 13- Diferentes Configurações de MMC fonte: http://www.leadermetrology.com/1-4-gantry-coordinate-

measuring-machine.html 

 

 

3.3 Aspectos físicos e metrológicos da MMC  

 

 

Uma Máquina de Medir por Coordenadas, independentemente de qual seja sua 

estrutura mecânica, é a representação física de um sistema de coordenadas cartesiano. A 

máquina define a geometria de uma peça através de pontos coordenados (Xi, Yi, Zi), obtidos 

discretamente sobre a sua superfície. 

 

Os eixos cartesianos são simulados, geralmente, por um conjunto de guias e mancais 

aerostáticos e com ajuda de escalas optoeletrônicas. Para obter os pontos sobre a superfície 

das peças é usado um apalpador.  
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Figura 14- Configurações de MMC –fonte:[23] 

 
 

 

 

A função principal de um sistema de medição por coordenadas é medir a geometria 

real de uma peça, comparar com o elemento geométrico ideal e avaliar a informação 

resultante, como tamanho, forma, localização e orientação. 
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.  

Figura 15- Sistema de MMC -fonte: [27] 

 

Neste sistema de medição, a geometria de uma peça é obtida por apalpação de pontos 

discretos sobre a sua superfície. Cada ponto obtido é expresso na forma de coordenadas. Com 

os pontos obtidos, avaliam-se os parâmetros da peça (diâmetro, distância, ângulo, etc,) 

utilizando-se um modelo analítico que aproxima a geometria da peça como um conjunto de 

elementos geométricos, conhecidos também como elementos geométricos substitutos. Os 

parâmetros são avaliados comparando-se os dados reais provenientes das apalpações na 

superfície com aqueles pontos pertencentes à geometria ideal aplicando algoritmos de melhor 

ajuste àqueles pontos medidos. Os algoritmos de ajuste utilizados devem ser os apropriados 

para cada tarefa específica de medição. Por exemplo, na medição de um objeto com geometria 

aproximadamente cilíndrica, deve-se selecionar o elemento geométrico cilindro. Os pontos 

obtidos na medição são associados a um elemento ideal cilíndrico (obtido por uma 

aproximação por mínimos quadrados utilizando-se os pontos obtidos). 
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Os parâmetros desse elemento ideal podem então ser obtidos e tomados como base de 

comparação para o objeto real sob medição.  Observe a figura abaixo. 

 

 

 

 

Figura 16- Exemplos de aproximação de elemento geométricos substitutos- fonte: [19] 

 

 

 

Dessa forma, a determinação das coordenadas dos pontos sobre a peça serve de base 

para a determinação dos parâmetros dos elementos geométricos (dimensão, forma e posição).   

 

Para determinar o comprimento de um bloco prismático, é suficiente conhecer as 

coordenadas dos pontos sobre as faces extremas. O cálculo do comprimento é bastante 

simples se o bloco estiver posicionado paralelamente a um dos eixos coordenados, tornando-

se mais trabalhosa a obtenção do resultado caso a posição do bloco seja aleatória no espaço. 

 

A operação de cálculo relativa a uma posição espacial qualquer é bem mais complexa 

do que aquela para o círculo contido em plano paralelo a um dos planos definidos por dois 

eixos coordenados. Nos dois casos, uma solução rápida, precisa e confiável só é possível com 

o emprego de um computador/ calculadora para efetuar o processamento. Observe a figura 12, 

que mostra recursos básicos de processamento geométricos usualmente encontrados em 

sistemas computadorizados. 
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 Esta figura mostra também que os cálculos, em geral, não se baseiam exatamente nos 

pontos de contato do apalpador com a peça, mas sim nas posições dos centros do apalpador 

após o contato, e na compensação do seu raio conforme condições específicas de cada tipo de 

elemento medido. [3] 

 

 

 
Figura 17- Exemplos de Medição por coordenadas [23] 

 

 

3.4 - Verificação e Calibração de MMC 

 

De uma forma bastante simples pode-se dizer que verificação é um teste periódico 

realizado geralmente pelo próprio usuário objetivando o conhecimento das condições gerais 

de medição da MMC.  E que a calibração, é a determinação dos desvios verificados entre o 

valor indicado pelo sistema de medição e o valor verdadeiro convencional [9]. Porém, este 

conceito é de difícil aplicação para uma MMC, pois teria que expressar a incerteza de 

medição para cada elemento geométrico medido, por exemplo, diâmetros, ângulos, 

comprimentos, etc. Dessa forma, o que normalmente se apresenta no resultado da Calibração 

da MMC é o seu erro na medição de comprimentos no seu volume de medição. 
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As fontes de erro em uma MMC são inúmeras e um dos elementos mais críticos do 

sistema é o apalpador, que é o localizador dos pontos e o responsável em tocar a peça 

determinando as coordenadas de cada ponto. Este elemento acompanha toda a estrutura da 

máquina de medir, que estabelece os movimentos, afetando-os de erros, isto é, com desvios de 

retilineidade, ortogonalidade, posicionamento, etc. Por isso diversos ensaios são necessários 

para avaliar a incerteza de medição da MMC, destacando-se aqueles que verificam os erros 

dos movimentos no espaço e que verificam o comportamento metrológico do apalpador. 

 

Em geral, a calibração de uma MMC envolve a medição de artefatos unidimensionais 

calibrados e rastreados (anéis padrão, blocos padrão ou padrões escalonados) juntamente com 

a medição da temperatura com termômetros calibrados (os comprimentos dos objetos são 

definidos a 20 °C), para fornecer uma relação entre as três escalas lineares e a unidade de 

comprimento do SI. Para a calibração do diâmetro da esfera do apalpador também é utilizado 

um artefato calibrado, geralmente uma esfera padrão. Desta forma, consegue estabelecer a 

rastreabilidade metrológica que segundo o VIM 2012 é a “Propriedade dum resultado de 

medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através duma cadeia 

ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de 

medição” 

 

Figura 18- Cadeia de rastreabilidade na medição por coordenadas. Adap. de [20] 
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Um dos principais problemas na avaliação de incertezas em MMC é que as medições 

de mensurandos realizadas no dia a dia e a calibração da MMC são geralmente muito 

diferentes [3]. Assim, o valor a ser determinado na calibração pode ser a distância entre dois 

pontos ao longo de uma linha específica no volume de trabalho da MMC. Quando da 

realização de uma medição numa tarefa de inspeção rotineira o mensurando pode ser a 

concentricidade entre dois furos. Nesse caso, embora a máquina esteja calibrada para a 

determinação da distância entre dois pontos, não está calibrada para a determinação de uma 

concentricidade, porque as estratégias de medição são diferentes para cada caso.  

 

Deste modo, quanto maior a diferença entre as condições de calibração e as condições 

da medição, maior a complexidade do modelo e consequentemente, maior será a dificuldade 

para prover rastreabilidade às medições.  

 

Esta informação adicional pode ser derivada do teste especifico do apalpador, uma 

avaliação do erro geométrico da máquina, informação empírica ou computacional de como 

será o impacto da estratégia de medição em relação ao erro de forma da peça e assim por 

diante.  

Nestes casos a utilização de peças padrão tem sido uma alternativa bastante utilizada. 

Elas devem ter características similares às peças a serem inspecionadas, e os erros, quando 

encontrados, devem ser corrigidos. 

 

 

Figura 19- Relação entre as fontes de calibração e as fontes de medição [20] 
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3.5- Peça padrão: 

 

São peças oriundas da fabricação, porém fabricadas com critérios mais rigorosos 

(intervalo de tolerâncias menor, por exemplo) e com grau de acabamento superior às peças 

fabricadas em série, para a regulagem de máquinas específicas de fabricação e/ou controle de 

processo de fabricação. [13] 

 

As peças padrão são usadas para a medição de um conjunto de peças similares. A 

utilização de peças padrão permite a simplificação na avaliação das incertezas à medição por 

se medirem concomitantemente duas peças similares. Os erros associados são facilmente 

compensados. [13] 

 

A norma ISO 15530 determina os desvios que podem ser admitidos entre as peças 

medidas e as peças padrão assim como entre os procedimentos adotados nas medições das 

características importantes.   

 

Quadro 2- Comparação da calibração padrão e da medição de objetos 

 

 

Parâmetros da medição 

 
Maior diferença entre padrões e objetos a 
serem medidos 

 

Características geométricas 

 
± 10% diferença em comprimento ou ± 25 
mm (o que for maior); ± 5º em ângulo 

 
Material (coeficiente de expansão, 
elasticidade, dureza) 

 
Deve ser idêntico devido a propriedades 
funcionais 

 
Estratégia de medição 

 
Deve ser idêntica 

 
Configuração do apalpador 

 
Deve ser idêntica 

 
Força de medição 

 
± 20% 
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A utilização da peça padrão oferece uma alternativa simples para um laboratório 

garantir a rastreabilidade metrológica com MMC em medições de peças, facilitando a 

avaliação da incerteza de medição. 

 

 
         Figura 20-  Fluxograma da Rastreabilidade na utilização de  Peça Padrão 

 

 

Na figura acima  pode observar como é realizada a rastreabilidade nas medições com 

peça padrão.  A peça padrão é inicialmente medida em uma MMC de referência com baixa 

incerteza de medição e em ambiente controlado, determinando-se assim sua geometria. Em 

seguida, a peça padrão é medida pela MMC incorporada à produção, cujos erros podem ser 

obtidos comparando-se os seus resultados de medição com aqueles obtidos na MMC de 

referência. Assim, esses erros podem ser corrigidos em todas as peças similares da produção.  

Dessa forma, os resultados das medições da MMC na produção estão rastreados 

metrologicamente, permitindo um melhor controle sobre o processo produtivo. 

 

3.6 - A MMC nas Inspeções Dimensionais na Aviação Naval 

 

 Os componentes aeronáuticos possuem especificações de tolerância geométricas 

(dimensão, forma, posição) que definem os limites para a aprovação, de tal modo que os 

requisitos funcionais e tecnológicos desses mecanismos sejam atendidos. A verificação desses 

limites só é possível através da inspeção dimensional, na qual são necessários procedimentos 

de medições adequados e específicos para cada caso. A definição deste procedimento é o 
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ponto chave desse processo, pois trata da análise de um componente mecânico que já 

trabalhou, sofreu deformações e desgastes que deverão ser detectados durante a inspeção.  

 

  A elaboração de um procedimento de medição para componentes aeronáuticos requer 

bastante experiência por parte do elaborador, que vai desde a leitura do manual do fabricante, 

como também analise de material, tipo de esforço, tratamento térmico entre outros. É 

importante ter o máximo de informações para que a elaboração do procedimento venha 

garantir uma medição eficiente. Sendo assim, os procedimentos de medição exercem uma 

grande influência nesse contexto, porque, além de determinar como inspecionar os 

componentes, os seus resultados, serão dados de análise para a avaliação de conformidade dos 

mensurandos, bem como estabelecer o tempo de vida útil dos mesmos. Em alguns casos essa 

inspeção pode ser realizada através da interpretação e caracterização da superfície danificada 

que em muitas situações é capaz de revelar a história dos eventos que precederam a falha. E 

por consequência a analise de falhas reside no fato de elementos de caracterização das suas 

causas. Logo o seu objetivo é o de conhecer as causas das falhas de certos materiais e 

equipamentos, para partir daí chegar-se à sua meta final que é, dentro do possível, prevenir 

ocorrências.  

 

Um exemplo da inspeção dimensional realizado no laboratório de metrologia da 

BAeNSPA é a realizada na Caixa de Transmissão de Cauda (CTT), nesta inspeção são 

realizadas medições de diâmetro internos onde a região pode ter sofrido desgaste e este 

precisa ser investigado.  Observe a figura 15: 

 

 
         Figura 21- Preparação para Inspeção dimensional na Caixa de Transmissão do Rotor de Cauda 
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Para a medição dos diâmetros desta peça é utilizado um desempeno de granito, 

medidor de altura, paquímetro, relógio comparador, cantoneira de precisão, alguns calços e 

elementos de fixação. Na verdade é uma medição simples, porém trabalhosa, porque trata de 

uma peça de geometria complexa na qual se torna necessário em cada medição fazer um tipo 

de alinhamento. Por exemplo, para medir o maior diâmetro interno, inicialmente tem que 

realizar um demorado alinhamento fixando a peça na cantoneira de precisão sobre o 

desempeno de granito e simultaneamente calçá-la para que sua face frontal fique a 90°, sendo 

para isso, utilizado um relógio comparador fixado ao medidor de altura. Após essa operação, 

com o medidor de altura eletrônico, pode realizar a medição do diâmetro apenas em uma 

posição.  Para realizar a medição do diâmetro em outra posição, deve ser feito outro 

posicionamento, e todo o procedimento deve ser repetido na mesa de granito. É uma tarefa 

demorada cujo excesso de detalhes e etapas podem levar a erros.  

 

 
Figura 22- Inspeção dimensional na Caixa de Transmissão do Rotor de Cauda 

 

Essa mesma medição realizada na Máquina de Medir por Coordenadas é uma tarefa 

muito mais simples e mais rápida. Não há necessidade de realizar esses demorados 

alinhamentos e fixações e muito menos utilizar vários instrumentos para obter os resultados.   

Consequentemente, a incerteza de medição diminui uma vez que não há a necessidade de 

combinarem as incertezas associadas aos processos anteriores utilizando os diversos 

instrumentos. Dessa forma o tempo gasto para realizar a medição pelo processo convencional 

seria de aproximadamente 3 horas enquanto na medição através da MMC seria em torno de 

0,5 horas.  

Outro aspecto interessante a se enfatizar é o controle dos dados das medições, na 

medição com a MMC eles podem ser mais bem controlados tendo em vista que o 

procedimento é repetido quase que exatamente, tendo a mínima influência do operador.  
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Figura 23- Inspeção dimensional na Caixa de Transmissão do Rotor de Cauda através da MMC 

 

. 

 

Quadro 1: Comparação [19] 

Medição Convencional Medição por Coordenadas 

Alinhamento manual e demorado das peças Não precisa alinhar as peças 

Instrumentos dedicados e poucos flexíveis Flexibilidade e adaptação simples as 

medições 

Determinação separada de dimensões, 

desvio de forma e posição, utilizando 

diferentes instrumentos de medição 

Determinação conjunta de dimensões, forma 

e posição, na maioria das vezes realizadas 

em uma única montagem. 

Medições obtidas por medidas 

materializadas  

Medições obtidas por modelos matemáticos 

Menor confiabilidade em medições 

complexas 

Maior confiabilidade em medições 

complexas 

Maior tempo em inspeções em grande 

quantidade de peças complexas 

Menor tempo em inspeções envolvendo 

grande quantidade de peças complexas 

Maior custo em medições de peças com 

geometrias complexas 

Menor custo em medições de peças com 

geometrias complexas 

Menor custo de investimento Maior custo de investimento 

Menor qualificação do operador Menor qualificação do operador 
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    3.7– Requisitos Básicos para Implantação da Metodologia de Medição por 

Coordenadas no Laboratório da BAeNSPA. 

 

A importância de uma inspeção dimensional eficiente é vital para a manutenção de 

nossas aeronaves, pois determina se o item está aprovado ou reprovado. Se por ventura a 

inspeção dimensional não for eficiente, podem acontecer situações nas quais se reprova um 

item que estaria conforme, com isto gerar um prejuízo financeiro desnecessário ou, em uma 

situação ainda pior, a aprovação de um item que estaria não conforme, podendo trazer 

consequências maiores que o prejuízo financeiro.  

Com base no discutido anteriormente, comprometido com a qualidade e a segurança 

que envolve os serviços de manutenção de nossas aeronaves, o laboratório de metrologia da 

BAeNSPA buscou na tecnologia de medição por coordenadas uma alternativa para atender às 

necessidades de medição de peças com rapidez e segurança. 

A implantação dessa metodologia requer investimentos significativos por parte da 

BAeNSPA, além da compra da máquina, como a preparação do ambiente, treinamentos dos 

operadores, etc. E para que esse investimento tenha retorno é preciso que os benefícios com a 

melhoria, com a confiabilidade metrológica e com o tempo reduzido das peças em processo 

de medição venham superá-los. Ou seja, o aumento no custo de avaliação das inspeções seja 

compensado pela redução de custos da “não qualidade” e para que isso possa ser possível é 

necessário criar uma gestão para utilizar de forma adequada essa nova metodologia. 

A utilização das MMC requer uma atenção especial. Muitas das vezes os operadores 

desconhecem alguns pré-requisitos que são básicos para uma medição confiável como, por 

exemplo: 

-Uso e entendimento adequado do “software” das MMC 

-Capacitação metrológica e operacional dos usuários, como conhecimento para 

redução de erros de  medição 

-Definição de estratégias adequadas de medição; tais como números e distribuição de 

pontos, velocidade de medição, etc . 

-Seleção adequada de apalpadores. 

- Controle da temperatura do ambiente e do mensurando 

-Instalação adequada da máquina 

- Interpretação correta de desenhos 

-Conhecimento de peças e do processo de fabricação envolvido 

-Calibração e verificação periódica da máquina 
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Por tudo isso é que, procurou-se tomar conhecimento dessas variáveis que influenciam 

o processo de medição, ou seja, os pré-requisitos que ajudam a garantir a eficácia da 

implantação da metodologia, e procurou-se tratá-las com bastante atenção. 

 

3.8- Atendimentos aos principais pré-requisitos  

Tendo a consciência da necessidade de atender os pré-requisitos básicos para o 

sucesso da metodologia buscamos criar soluções especificas para cada um deles nas quais 

foram detalhadas abaixo: 

 

3.9- Aquisição e instalação da MMC na BAeNSPA 

Foi realizada uma pesquisa no mercado e posteriormente adquirida junto à empresa 

Mitutoyo, a MMC  Crysta-Plus M 574 com Software. Essa máquina realiza medições nos 

eixos: X= 500 mm; Y= 700 mm e Z= 400 mm, com uma resolução de 0,0005mm e exatidão 

de E=[(3,5+(4,0 L/1000)]µm. 

 
 

Figura 24 – MMC adquirida pela BAeNSPA [14] 

 



40 
 

Com relação a sua instalação foi preparado um espaço físico nas instalações do 

laboratório de metrologia da BAeNSPA, levando em consideração o controle ambiental, as 

dimensões ideais para execução dos serviços, e as instalações elétrica e pneumática. Tudo  em 

conformidade com o manual de instalações do fabricante- “Condições Gerais de 

Fornecimento e Instalação- CGFI”, conforme a figura abaixo: 

 
Figura 25 – Espaço Sugerido para a instalação [14] 

 

 

3.10- Treinamento Específico para os metrologistas da BAeNSPA 

 

Realizou-se um treinamento para 4 operadores através do programa de treinamento  

GEOPAK, promovido pela empresa Mitutoyo com o objetivo de atender  a necessidade da 

capacitação  metrológica e operacional, dar subsídios para definir as estratégias adequadas de 

medição tais como número e distribuição de pontos, velocidade de medição, bem como a 

seleção adequada de apalpadores, entre outras atividades. 
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3.11-Política de calibração e verificação periódica da MMC 

   

Segundo a norma NBR ISO/IEC 17025 – “Requisitos Gerais para Competência de 

Laboratórios de Ensaio e Calibração – JAN 2005", para conservar os equipamento de forma 

adequada e ter procedimentos e programas de manutenção adequados. Os equipamentos do 

laboratório só devem ser operados por pessoal autorizado e competente. Os registros de 

equipamentos devem conter no mínimo as seguintes informações: 

 

 1. O nome do equipamento e do seu software; 

 2. O nome do fabricante, identificação do modelo e o número de série ou outra 

identificação unívoca; 

3. Data do recebimento; 

4. Data da colocação do serviço;  

5. Verificações de que o equipamento atende as especificações; 

6. Localização atual, onde apropriado;  

7. Instruções do fabricante para manuseio, operação, transporte e armazenamento, se 

disponíveis, ou referência de sua localização;  

8. Datas, resultados e cópias de relatórios e certificados de todas as calibrações, 

ajustes, critério de aceitação, e a data da próxima calibração; 

 9. O plano de manutenção, onde apropriado, e as manutenções realizadas até o 

momento;  

10. Quaisquer danos, mau funcionamento, modificações ou reparos;  

11. Programa de calibração;  

12. Programa de verificação do estado de funcionamento;  

 

Por todas essas necessidades, nas quais já existem políticas descritas no Manual da 

Qualidade do Laboratório de Metrologia da BAeNSPA, foi elaborado um procedimento 

específico para esse novo equipamento(MMC), no qual fará parte do sistema de gestão do 

laboratório. 
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3.12- Tipos medições realizadas nas inspeções dimensionais 

 

Após uma análise detalhada dos principais componentes aeronáuticos que necessitam 

de realização das inspeções dimensionais, constatamos que, em sua grande maioria, eles 

requeriam avaliação do nível de desgastes ocasionados pelos esforços a que os mesmos são 

submetidos durante o seu funcionamento em voo.  

 

É importante ressaltar que, os componentes aeronáuticos são peças mecânicas com 

características especiais. São elementos submetidos a altas rotações e elevados e variados 

torques considerando-se as limitações com relação ao peso do componente que deve ser o 

mínimo possível. Por isso temos que trabalhar com um material relativamente leve, porém 

com capacidade de responder bem aos esforços mecânicos. E em consequência disso às 

inspeções devem ser frequentes de forma a poder monitorar os desgastes das peças de forma 

controlada.  

 

As inspeções dimensionais desses componentes na sua grande maioria se resumem a 

medições de desgastes de: 

- furos; 

- sedes de rolamentos; 

- diâmetros internos das pistas de rolamentos; 

- diâmetros externos de pistas de rolamentos; 

- diâmetros externos de eixos; 

- diâmetros internos de furos de engrenagens; 

- superfícies ocasionadas por corrosão; e 

- dentes de engrenagens externos e internos 

- dentes de estrias de acoplamentos 
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Alguns exemplos de peças medidas no laboratório de metrologia: 

 

 
Figura 26– Parte inferior da Caixa de Transmissão da Aeronave Esquilo – Fonte: Acervo Pessoal 

 

Figura 27 – Engrenagem Satélite do Conjunto da Redutora Epicicoidal– Fonte: Acervo Pessoal. 

 

 
Figura 28 – Eixo Vertical da Transmissão (MGB) – Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

3.13- Uma solução para verificação dos resultados 

 

Uma das preocupações que foi despertada com a utilização das medições através da 

MMC nos componentes aeronáuticos foi como verificar de forma objetiva e eficaz os 

resultados fornecidos pelo software de medições do sistema desta máquina. 
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Levando em consideração que as medições, na sua grande maioria, são avaliações de 

desgastes de superfície, dentes de engrenagens, excentricidades e deformações de furos, 

chegamos as  seguintes conclusões: 

 

a) Para as medições de furos não teríamos nenhuma dificuldade, pois seria 

fácil compará-las com medições em anéis-padrão, e com isso poderíamos calibrá-las 

em diferentes faixas. 

 
Figura 29– Medição de anel padrão através da MMC – Fonte: Acervo Pessoal 

 

b) Nas medições de desgaste em superfícies e medições de alturas poderíamos utilizar 

comparações com blocos padrão e resolveremos o problema. 

 

 
Figura 30– Medição de bloco padrão através da MMC – Fonte: Acervo Pessoal 

 

c) Nas medições de desgastes em dentes de engrenagens, tanto os desgastes no diâmetro 

interno como o externo são realizados procedimentos considerando medições indiretas. 
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Fixam-se dois pinos-padrão nos intervalos dos dentes da engrenagem em posições 

diametralmente opostas, medindo-se a distância entre os centros dos pinos. As 

coordenadas dos centros são obtidas diretamente pela máquina (MMC) apalpando-se 

um número determinado de pontos sobre a superfície dos dois cilindros e a distância 

entre eles, calculada pelo software de medição. Para realizar uma medição com 

rastreabilidade, deve se compará-la a algum padrão de comprimento conhecido que  

reproduza a mesma sequência da mesma.  

 

.  

Figura 31– Medição de desgastes nos dentes de engrenagens com auxilio de pinos padrão – Fonte: 

Acervo Pessoal. 

 

Para isso então desenvolvemos um dispositivo através de fixação de pinos padrão a 

extremidades de bloco padrão na tentativa de representar a distancia.  

 

 
Figura 32 – Bloco padrão e pinos padrão para verificação de distancia – Fonte: Acervo Pessoal 
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. 

Figura 33 – Montagem do bloco padrão e pinos padrão para verificação de distancia – Fonte: Acervo Pessoal 

 

 Com essas soluções aplicadas nas verificações conseguimos de uma forma bastante 

objetiva e simples materializar e avaliar os resultados apresentados pelo “software” da MMC 

e com isso obter parâmetros para análise dos desvios por ele apresentado, uma vez que as 

verificações podem ser feitas em varias faixas, só dependendo da seleção dos padrões. E uma 

vez selecionados os padrões podemos passar para o próximo passo que será a avaliação da 

incerteza de medição.  

Mas antes de trabalhar a incerteza de medição é importante ressaltar, que a estratégia 

de medição deverá ter no mínimo cinco séries e o número de pontos para gerar o elemento 

geométrico em conformidade com o quadro abaixo: 

Quadro 3: Número de pontos para gerar elementos geométricos [20] 

Elemento geométrico Número de pontos 

Ponto 1 

Linha  5 

Plano 9 

Circulo 7 

Cilindro 12 – 15  
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3.14 - Incertezas de Medição 

 

Segundo o VIM 2012, o termo “Incerteza de Medição” é definido como: “Parâmetro 

não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, com base 

nas informações utilizadas.” 

 

No caso específico da metrologia por coordenadas, diversas metodologias foram 

desenvolvidas ao longo dos anos para estimar incertezas de medição, cujos principais métodos 

propostos para realizar essa avaliação podem ser citados em : 

 

a) "JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data — Guide to the expression of 

uncertainty in measurement." (Avaliação de dados de medição — Guia para a expressão de 

incerteza de medição)-ISO GUM;  

b) Parecer de um especialista emitido por profissional capacitado;  

c) Método numérico utilizando simulações computacionais; e 

d) Método experimental utilizando artefatos calibrados 

 

Cada método apresenta suas particularidades com relação à complexidade e custos em 

termos de implementação e operação e com relação à confiabilidade requerida. O método de 

avaliação da incerteza deve, portanto, ser definido de acordo com a finalidade da avaliação, 

com o objetivo da medição, não sendo possível apontar um método definitivo que atenda 

igualmente a todos esses requisitos [15]  

 

. A seguir será feita uma breve análise com respeito a cada um dos métodos: 

 

a) ISO GUM — Esse método pode ser utilizado em casos nos quais um modelo matemático 

do processo de medição pode ser definido.  

 
b) Parecer de um especialista — Essa técnica tem sido utilizada por metrologistas 

especialistas por décadas, quando outras técnicas mais recentemente estudadas não 

estavam ainda disponíveis. As fontes de incerteza do tipo B conforme definidas pelo ISO 

GUM são geralmente estimadas com base em um julgamento de um especialista, em 

conhecimentos obtidos a priori (p.ex. especificações de fabricantes), com experimentos 

isolados para estimação de algumas fontes, ou a partir do histórico de medições realizadas. 
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Essas informações, se adequadamente estimadas e combinadas em um balanço de 

incertezas tipo aditivo, podem fornecer uma estimativa razoavelmente confiável da 

incerteza de medição. [15].  

 
 

 
c) Simulações computacionais — O método computacional tem encontrado espaço entre os 

métodos de avaliação de incerteza em MMC nos últimos anos. Permitem uma propagação 

das fontes de incerteza de maneira mais consistente que os métodos analíticos, fornecendo 

como saída uma estimativa mais realista da distribuição. A estimativa de incerteza será tão 

completa quanto for o modelo. O método apresenta duas principais dificuldades: uma 

delas é a implementação, pois exige a criação de um modelo matemático do sistema de 

medição e de todas as outras fontes de incerteza associadas e a estimativa dos valores dos 

parâmetros do modelo. Com a disponibilidade de softwares comerciais o primeiro 

problema passa a ser o custo de aquisição do sistema. Entretanto, as estimativas dos 

parâmetros de entrada continuam a ser um desafio: exigem ensaios demorados, utilizando 

artefatos de referência, estimativas de algumas fontes ou, quando possível podem-se 

utilizar informações mais básicas, como ensaios de aceitação (definido pela ISO 10360-2) 

que não apresentam uma estimativa de incerteza tão robusta. A especificação técnica ISO 

15530-4 (ISO/TS 15530-4, 2008) fornece orientação para implementação e validação de 

softwares de avaliação da incerteza para processos de medição por coordenadas utilizando 

simulação computacional. [15].  

 

 

 

 

d) Experimental, utilizando artefatos calibrados — A estimativa da incerteza de medição 

pelo método da substituição, utilizando artefatos padrão calibrados, é descrito pela 

especificação técnica ISO 15530-3 (ISO/TS 15530-3, 2004). O procedimento é de caráter 

fundamentalmente experimental e fornece estimativas robustas da incerteza de medição, 

apresenta uma abordagem simples do ponto de vista do usuário, que considera 

basicamente quatro componentes de incerteza, combinadas conforme a equação a seguir:  
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                   (Equação: 14.1) 

 

 

 

Onde:    

� k=2: (valor recomendado); 

� ucal:- (Incerteza referente ao procedimento de calibração das peças  

padrão, sendo obtida do certificado de calibração); 

� up: -(Incerteza relativa ao erro de repetibilidade da tarefa específica de 

medição, estimado pelo desvio-padrão das medições repetidas.); 

� uw: - (Incerteza que representa a interação entre o processo de medição 

e as variações provenientes do processo de fabricação); e 

� b: (Incerteza que representa a média estimada, a ser adicionada ao 

balanço de incerteza caso não seja passível de correção) 

 

Nota: Apesar da norma ISO 15530-3 citar a componente uw, ela não apresenta uma 

proposta concreta para identificar a origem de tais contribuições à incerteza (apenas faz 

referência à variação do coeficiente de expansão térmica de diferentes lotes de material). 

Menciona, contudo, que tal fonte é parcialmente considerada pela tendência observada na 

avaliação da incerteza realizada utilizando uma única peça calibrada. Ainda, prevê o uso 

de mais de uma peça calibrada, mas não fornece um método estatístico consistente para o 

tratamento dos dados. Na literatura encontram-se algumas outras abordagens numéricas 

para auxiliar na minimização da influência dessa componente pela definição de estratégias 

de medição robustas, e/ou para contemplá-la na incerteza de medição [19] através de 

(WECKENMANN, et al., 1995) (SUMMERHAYS, et al., 2005) (MAY, et al., 2007). 

Esses métodos se utilizam ou de modelos analíticos de perfis, ou perfis obtidos de 

medições reais em peças de produção para simular ( Método de Monte Carlo), a interação 

entre peça e estratégia de medição a ser utilizada. [15]  
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3.15-ISO GUM  2008 

  

Como já mencionadas anteriormente, diversas metodologias foram desenvolvidas para 

estimar a incerteza nas medições em MMC, porém neste estudo usaremos a metodologia “ISO 

GUM 2008”.  

 

Essa metodologia pode ser resumida nos seguintes passos principais: 

 

 

1) Definição do mensurando;  

2) Elaboração do diagrama causa–efeito;  

3) Estimativas das incertezas das fontes de entrada;  

4) Cálculo dos coeficientes de sensibilidade;  

5) Cálculo das componentes de incerteza;  

6) Combinação das componentes;  

7) Número dos graus de liberdade efetivos; 

8) Determinação do fator de abrangência;  

9) Estimativa da incerteza expandida.  
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Estes passos são retratados no fluxograma na figura abaixo: 

 

Figura 34-Fluxograma dos Passos para Avaliação da Incerteza de Medição 
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3.16 – Estimativas das incertezas nas medições de diâmetros e distâncias entre planos 

e distância entre pinos realizados pela MMC. 

 

Visando atender a aplicação nas inspeções dimensionais dos componentes 

aeronáuticos a calibração da MMC foi realizada em 3 fases. As fases de calibração são as 

seguintes: 

 

1) Calibração utilizando anéis padrão; 

2) Calibração utilizando de blocos padrão; 

3) Calibração utilizando pinos padrão, na qual cada intervalo dessa distância terá um 

bloco padrão entre os pinos. 

 

Nota 1: As medições para realização deste estudo foram realizadas no centro da mesa 

da MMC, uma vez que a maioria dos serviços de  medição é executada nesta  região. ( Tirar 

negrito) 

 

3.16.1 - Calibração utilizando anéis padrão 

 

 A calibração foi realizada a partir da comparação com anéis padrão dos seguintes 

diâmetros internos: 16,002 mm; 40,000mm; 100,040 mm e 128,7000mm. De acordo com a 

metodologia do ISO GUM 2008, a estimativa da incerteza do erro da máquina para os quatro 

diâmetros segue os seguintes passos: 

O modelo matemático que define o mensurando da calibração é dado pela equação: 

 

( ) ( )PPPPmPPPm DDDDDE θαθα ∆−−=∆+−= 1           (Equação: 16.1)              

 

Onde: 

E= Erro; 

Dm= Indicação da MMC;  

Dp= Dimensão nominal do diâmetro interno do anel padrão; 

αp = Coeficiente de dilatação térmica linear; 

∆θp = Diferença de temperatura do padrão e a temperatura de referência (20°C). 
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3.16.1.2- O diagrama causa-efeito do modelo da medição é apresentado na figura 29  

Corrigir figura) 

 

 

 

                                      Figura 35 – Diagrama de Causa-efeito 

 

 

3.16.1.3- A incerteza referente ao certificado do anel padrão é definida pela expressão:  

 

)()( m
k

U
Du p µ=  

         (Equação: 16.2)               

  

 

Onde: 

 

U= incerteza expandida declarada no certificado de calibração do padrão; 

k = fator de abrangência declarado no certificado de calibração. 

 

Nota: A incerteza U apresentada pelo certificado de calibração varia de 0,07 µm a 0,10 

µm, com um nível de confiança de aproximadamente 95%. O valor de incerteza 0,10 

µm será adotado. 
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3.16.1.4- A incerteza associada à resolução apresentada pela MMC é definida pela 

equação: 

)(
32

Re
)(1 m

s
Du m µ=  

         (Equação: 16.3) 

 

3.16.1.5 - A avaliação tipo A da incerteza-padrão é intrínseca ao processo de medição 

e foi obtida através de um tratamento estatístico do conjunto de 5 repetições de medições sob 

condições de repetibilidade. A incerteza devida a repetição é obtida através da seguinte 

equação: 

n

s
Du m =)(2  

       (Equação: 16.4)               

 

Onde: 

s= desvio padrão dos valores individuais do conjunto de repetições das medições realizadas 

pela MMC; 

n= número de repetições do conjunto. 

 

A incerteza da indicação da máquina ( Dm) é definida pela expressão:  

 

)()()( 22

21 mmm DuDuDu +=            (Equação: 16.5)               

 

3.16.1.6- A incerteza referente a correção do resultado, devido ao afastamento da 

temperatura de referência ∆θp é dada por:    

 

Cu P
0

32

1
)( =∆θ  

          (Equação: 16.6)               

 

3.16.1.7- A correção no resultado, referente à influência do coeficiente de dilatação 

linear do anel é estimada por: 

 

10
6

3

102
)( −

−

= C
x

u α  
         (Equação: 16.7)               
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3.16.1.8- Os coeficientes de sensibilidade do erro (E) em função das suas respectivas 

grandezas de entrada são dados pelas seguintes equações: 

 

1)( =
∂
∂=

m
mi D

E
Dc  

 (Equação: 16.8)               

1)( −=
∂
∂=

P
pi D

E
Dc  

 (Equação: 16.9)               

Pp
P

Pi D
E

c θ
α

α ∆−=
∂
∂=)(  

 (Equação: 16.10)                

α
θ

θ p
P

Pi D
E

c −=
∆∂
∂=∆ )(  

  (Equação: 16.11)               

 

3.16.1.9- As componentes de incertezas do erro são definidas pelas expressões: 

 

)()()( mmimE DuDcDu ⋅=  (Equação: 16.12) 

)()()( PPiPE DuDcDu ⋅=  (Equação: 16.13) 

)()()( PPiPE ucu ααα ⋅=  (Equação: 16.14) 

)()()( PPiPE ucu θθθ ∆⋅∆=∆  (Equação: 16.15) 

 

 

3.16.1.10- A incerteza combinada do erro da máquina na medição de um determinado 

anel é definida pela expressão: 

[ ] [ ] [ ] [ ]2222 )()()()()( PEPEPEmEc uuDuDuEu θα ∆=++=         (Equação: 16.16)               

 

3.16.1.11 :  O número dos graus de liberdade efetivos (νeff ) da incerteza padrão uc(E), 

é definido pela fórmula de Welch- Satterhwaite. No caso da medição dos diâmetros internos o 

número efetivo dos graus de liberdade é definido pela equação: 

[ ]
1

)()(

)(
4

2

4

−
⋅

=

n

DuDc

Eu

mmi

c
effν  

      

  (Equação: 16.17)               
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3.16.1.12: Seguindo a recomendação do Apêndice E do documento NIT-DICLA-021 

para obter o fator de abrangência k referente ao (νeff ) calculado foi utilizada a tabela abaixo, a 

qual é baseada na distribuição-t para uma probabilidade de abrangência de 95,45%.  

 

Tabela 1: Fatores de abrangência k para diferentes graus de liberdade veff 

veff 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 ∞ 

k 13,97 4,53 3.31 2,87 2,65 2,52 2,43 2,37 2,28 2,13 2,05 2,00 

 

3.16.1.13 Para cada anel, a tabela 2 apresenta os valores de cada repetição de medição 

com as suas médias, erros e respectivas estimativas de incertezas conforme metodologia 

descrita anteriormente. 

 

  

Tabela 2: Resultados nas medições dos anéis padrão (mm) 

Valor de 
Referência 1ª leitura 2ª leitura 3ª leitura 4ª leitura 5ª leitura 

Valor 
Médio Erro U(95%) 

 
k 

16,002 16,001 16,000 15,999 16,001 16,000 16,0002 -0,0018 0,0011 2,2 
40,000 40,000 40,001 39,999 40,000 39,998 39,9996 -0,0004 0,0014 2,3 
100,004 100,004 100,004 100,004 100,004 100,004 100,0041 0,0001 0,0011 2,0 
128,700 128,698 128,698 128,701 128,700 128,699 128,6992 -0,0008 0,0018 2,1 

 
 

3.16.1.14: A figura 30 apresenta o gráfico dos erros de calibração da máquina nas 

medições dos anéis padrão, onde as barras do eixo verticais representam a incerteza de 

medição em µm em cada valor nominal da medição. 

 

Figura 36 - Gráfico 1- Erros na medição de anéis padrão  
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3.16.2 - Calibração através da comparação de blocos-padrão 

 

 A calibração neste caso pressupõe a medição do comprimento de blocos padrão 

representando alturas e as variações de planos, para essa atividade foram usados blocos 

padrão com os seguintes comprimentos: 20,000 mm; 50,000mm; 75,000 mm e 100,000 mm. 

De acordo com a  metodologia do ISO GUM 2008, a estimativa da incerteza do erro da 

máquina para os quatro comprimentos segue os seguintes passos:     

 

O modelo matemático que define o mensurando da calibração é dado pela equação: 

 

( ) ( )PPPPmPPPm LLLLLE θαθα ∆−−=∆+−= 1           (Equação: 16.18)               

 

Onde: 

E= Erro; 

Lm= Indicação da MMC;  

Lp= Dimensão nominal do bloco padrão; 

αp = Coeficiente de dilatação térmica linear; 

∆θp = Diferença de temperatura do padrão e a temperatura de referência (20°C). 

 

 

3.16.2.1- O diagrama causa-efeito do modelo da medição é apresentado na figura 31  

 

 

 

 

Figura 37 – Diagrama de Causa-efeito  
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3.16.2.2- A incerteza referente ao certificado do bloco padrão é definida pela 

expressão:  

)()( m
k

U
Lu p µ=  

(Equação: 16.19) 

 

Onde: 

U= incerteza expandida declarada no certificado de calibração do padrão; 

k = fator de abrangência declarado no certificado de calibração. 

 

Nota: A incerteza U apresentada pelo certificado de calibração varia de 0,07 µm a 0,10 

µm, com um nível de confiança de aproximadamente 95%. O valor de incerteza  0,10 

µm será adotado. 

 

3.16.2.2- A incerteza associada à resolução apresentada pela MMC é definida pela 

equação: 

)(
32

Re
)(1 m

s
Lu m µ=  

(Equação: 16.20) 

 

3.16.2.3 - A avaliação tipo A da incerteza-padrão é intrínseca ao processo de medição 

e foi obtida através de um tratamento estatístico do conjunto de 5 repetições de medições sob 

condições de repetibilidade. A incerteza devida a repetição é obtida através da seguinte 

equação: 

n

s
Lu m =)(2  

(Equação: 16.21) 

 

Onde: 

s= desvio padrão dos valores individuais do conjunto de repetições das medições realizadas 

pela MMC; 

n= número de repetições do conjunto. 

 

A incerteza da indicação da máquina ( Lm) é definida pela expressão:  
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)()()( 22

21 mmm LuLuLu +=  (Equação: 16.22) 

3.16.2.4- A incerteza referente a correção do resultado, devido ao afastamento da 

temperatura de referência ∆θp é dada por:    

 

Cu P
0

32

1
)( =∆θ  

               (Equação: 16.23)               

 

 

3.16.2.5- A correção no resultado, referente à influência do coeficiente de dilatação 

linear do bloco padrão é estimada por: 

 

10
6

3

102
)( −

−

= C
x

u α  
                     (Equação: 16.24) 

 

3.16.2.6- Os coeficientes de sensibilidade do erro (E) em função das suas respectivas 

grandezas de entrada são dados pelas seguintes equações: 

 

1)( =
∂
∂=

m
mi L

E
Lc  

(Equação: 16.25) 

1)( −=
∂
∂=

P
pi L

E
Lc  

(Equação: 16.26) 

Pp
P

Pi L
E

c θ
α

α ∆−=
∂
∂=)(  

(Equação: 16.27) 

α
θ

θ p
P

Pi L
E

c −=
∆∂
∂=∆ )(  

(Equação: 16.28) 

 

3.16.2.7- Os componentes de incertezas do erro são definidas pelas expressões: 

 

)()()( mmimE LuLcLu ⋅=  

 

(Equação: 16.29) 

)()()( PPiPE LuLcLu ⋅=  (Equação: 16.30) 

)()()( PPiPE ucu ααα ⋅=  (Equação: 16.31) 

)()()( PPiPE ucu θθθ ∆⋅∆=∆  (Equação: 16.32) 
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3.16.2.8- A incerteza combinada do erro da máquina na medição de um determinada 

bloco padrão é definida pela expressão: 

 

[ ] [ ] [ ] [ ]2222 )()()()()( PEPEPEmEc uuLuLuEu θα ∆=++=       (Equação: 16.33)              

 

 

 

3.16.2.9: O número dos graus de liberdade efetivos (νeff ) da incerteza padrão uc(E), é 

definido pela fórmula de Welch- Satterhwaite. No caso da medição dos diâmetros internos o 

número efetivo dos graus de liberdade é definido pela equação: 

 

[ ]
1

)()(
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4

2

4

−
⋅
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n
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Eu
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c
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       (Equação: 16.34)               

 

3.16.2.10: Seguindo a recomendação do Apêndice E do documento NIT-DICLA-021 

para obter o fator de abrangência k referente ao (νeff ) calculado foi utilizada a tabela abaixo, a 

qual é baseada na distribuição-t para uma probabilidade de abrangência de 95,45%.  

 

Tabela 1: Fatores de abrangência k para diferentes graus de liberdade veff 

veff 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 ∞ 

k 13,97 4,53 3.31 2,87 2,65 2,52 2,43 2,37 2,28 2,13 2,05 2,00 

 

3.16.2.11: Para cada bloco padrão, a tabela 3  apresenta os valores de cada  medição 

com as suas médias, erros e respectivas estimativas de incertezas conforme metodologia 

descrita anteriormente. 

 

Tabela 3: Resultados nas medições dos blocos padrão (mm) 

Valor 
Referência 

1ª 
leitura 2ª leitura 

3ª 
leitura 4ª leitura 5ª leitura 

Valor 
Médio Erro U(95%) k 

20,000 20,000 20,001 20,000 20,001 20,001 20,0006 0,0006 0,0008 2,1 
50,000 49,998 50,001 49,998 49,999 50,002 49,9996 -0,0004 0,0023 2,6 
75,000 74,997 74,998 75,002 74,998 75,001 74,9992 -0,0008 0,0027 2,6 
100,000 99,998 100,000 99,997 100,001 100,002 99,9996 -0,0004 0,0025 2,4 
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3.16.2.12:  A figura 30 apresenta o gráfico dos erros de calibração da máquina nas 

medições dos blocos padrão, onde as barras do eixo verticais representam a incerteza de 

medição em µm em cada valor nominal da medição. 

 

 

Figura 38 - Gráfico 2- Erros na medição dos Blocos Padrão 

 

 

3.16.3 - Calibração através da comparação da distância entre pinos padrão 

 

 A calibração neste caso é realizada pela medição da distância entre pinos padrão, que 

contém entre eles bloco padrão (ver figura 33). Tanto os pinos padrão como blocos padrão 

são de aço, tendo assim o mesmo coeficiente de dilatação térmica. Nestas medições foram 

usados os blocos padrão com os seguintes comprimentos: 20,000 mm; 50,000mm; 75,000 mm 

e 100,000 mm. De acordo com a metodologia do ISO GUM 2008, a estimativa da incerteza 

do erro da máquina para os quatro comprimentos segue os seguintes passos:  

 

O modelo matemático que define o mensurando da calibração é dado pela equação: 

( ) ( )PPPPmPPPm LLLLLE θαθα ∆−−=∆+−= 1           (Equação: 16.35)               

  

Onde: 

E= Erro; 

Lm= Indicação da MMC;  

Lp= Dimensão nominal do bloco padrão; 

αp = Coeficiente de dilatação térmica linear; 

∆θp = Diferença de temperatura do padrão e a temperatura de referência (20°C); 
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3.16.3.1- O diagrama causa-efeito do modelo da medição é apresentado na figura 31  

 

 

 

Figura 39 – Diagrama de Causa-efeito 

 

3.16.3.2- A incerteza referente ao certificado do bloco padrão é definida pela 

expressão:  

 

)()( m
k

U
Lu p µ=  

         (Equação: 16.36)               

 

 

Onde: 

 

U= incerteza expandida declarada no certificado de calibração do padrão; 

k = fator de abrangência declarado no certificado de calibração. 

 

Nota: A incerteza U apresentada pelo certificado de calibração varia de 0,07 µm a 0,10 

µm, com um nível de confiança de aproximadamente 95%. O valor de incerteza      

0,10 µm será adotado. 
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3.16.3.2- A incerteza associada à resolução apresentada pela MMC é definida pela 

equação: 

)(
32

Re
)(1 m

s
Lu m µ=  

         (Equação: 16.37) 

 

 

3.16.3.3 - A avaliação tipo A da incerteza-padrão é intrínseca ao processo de medição 

e foi obtida através de um tratamento estatístico do conjunto de 5 repetições de medições sob 

condições de repetibilidade. A incerteza devida a repetição de medidas é obtida através da 

seguinte equação: 

n

s
Lu m =)(2  

       (Equação: 16.38)               

 

Onde: 

s= desvio padrão dos valores individuais do conjunto de repetições das medições realizadas 

pela MMC; 

n= número de repetições do conjunto. 

 

A incerteza da indicação da máquina ( Lm) é definida pela expressão:  

 

)()()( 22

21 mmm LuLuLu +=           (Equação: 16.39)               

 

 

3.16.3.4- A incerteza referente a correção do resultado, devido ao afastamento da 

temperatura de referência ∆θp é dada por:    

 

Cu P
0

32

1
)( =∆θ  

  (Equação: 16.40)               
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3.16.3.5- A correção no resultado, referente à influência do coeficiente de dilatação 

linear do bloco padrão é estimada por: 

 

10
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102
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= C
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u α  
       (Equação: 16.41)               

 

 

3.16.3.6- Os coeficientes de sensibilidade do erro (E) em função das suas respectivas 

grandezas de entrada são dados pelas seguintes equações: 
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(Equação: 16.42) 
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(Equação: 16.43) 
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(Equação: 16.44) 
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(Equação: 16.45) 

 

 

3.16.3.7- Os componentes de incertezas do erro são definidas pelas expressões: 

 

)()()( mmimE LuLcLu ⋅=      (Equação: 16.46)               

)()()( PPiPE LuLcLu ⋅=      (Equação: 16.47)               

)()()( PPiPE ucu ααα ⋅=     (Equação: 16.48)               

)()()( PPiPE ucu θθθ ∆⋅∆=∆       (Equação: 16.49)               

 

 

3.16.3.8- A incerteza combinada do erro da máquina na medição de um determinado 

bloco padrão é definida pela expressão: 

 

[ ] [ ] [ ] [ ]2222 )()()()()( PEPEPEmEc uuLuLuEu θα ∆=++=       (Equação: 16.50)              
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3.16.3.9 :  O número dos graus de liberdade efetivos (νeff ) da incerteza padrão uc(E), é 

definido pela fórmula de Welch- Satterhwaite. No caso da medição dos diâmetros internos o 

número efetivo dos graus de liberdade é definido pela equação: 
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(Equação: 16.51) 

 

 

3.16.3.10: Seguindo a recomendação do Apêndice E do documento NIT-DICLA-021 

para obter o fator de abrangência k referente ao (νeff ) calculado foi utilizada a tabela abaixo, a 

qual é baseada na distribuição-t para uma probabilidade de abrangência de 95,45%.  

 

Tabela 1: Fatores de abrangência k para diferentes graus de liberdade veff 

veff 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 ∞ 

k 13,97 4,53 3.31 2,87 2,65 2,52 2,43 2,37 2,28 2,13 2,05 2,00 

 

3.16.3.11: Para cada distância a tabela 4  apresenta os valores das medições com as 

suas respectivas médias e as respectivas estimativas conforme metodologia descrita 

anteriormente. 

 

 Tabela 4: Resultados nas medições das Distâncias entre Pinos Padrão (mm)  

Valor 
Referência 1ª leitura 2ª leitura 3ª leitura 4ª leitura 5ª leitura 

Valor 
Médio Erro U(95%) k 

20,000 20,002 20,001 20,001 20,002 20,001 20,0014 0,0014 0,0008 2,1 
50,000 50,004 50,003 50,003 50,005 50,003 50,0036 0,0036 0,0012 2,2 
75,000 75,003 75,004 75,004 75,002 75,003 75,0032 0,0032 0,0012 2,1 
100,000 100,004 100,002 100,003 100,003 100,003 100,0030 0,0030 0,0012 2,0 

 

 

3.16.3.12: A figura 33 apresenta o gráfico dos erros de calibração da máquina nas 

medições das Distâncias entre Pinos Padrão, onde as barras do eixo verticais representam a 

incerteza de medição em µm em cada valor nominal da medição. 
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               Figura 40 - Gráfico 3- Erros na medição das Distância entre Pinos Padrão 

 

3.17– Considerações sobre o uso de calibração de artefatos 

 

Um dos aspectos metrológicos importantes e que foi buscado na comprovação dessa 

metodologia é a rastreabilidade que tem a sua definição como a propriedade do resultado de 

uma medição ou do valor de um padrão estar relacionado a referências estabelecidas, 

geralmente a padrões nacionais ou internacionais, através de uma cadeia continua de 

comparações, todas tendo incertezas estabelecidas.  

 

Deste modo então que, para desenvolver essa metodologia buscou-se a utilização de 

blocos padrão, anéis padrão e pinos padrão, todos com calibrações realizadas em laboratórios 

da Rede Brasileira de Calibração para que garanta a disseminação da Rastreabilidade neste 

processo. 

 

 Outro aspecto interessante foi à contribuição que a metodologia do ISO-GUM 2008 

trouxe para a análise dos resultados, pois além de ser um documento de harmonização da 

incerteza de um resultado de medição, estabelecendo a propriedade da comparabilidade dos 

resultados, é também uma ferramenta de gerenciamento de qualquer processo de medição. 

Esta afirmativa fica bastante clara quando observamos os gráficos abaixo: 
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Figura 41 - Gráfico 4- Componentes de incertezas na  calibração dos anéis padrão  

 

No gráfico 4 pode ser observado as componentes de incerteza de medição e quanto 

cada uma delas influencia no resultado final da incerteza combinada, nesta observação pode 

constatar que a incerteza de maior influência neste processo é a  “uE Dm”, esta incerteza 

representa o valor da indicação que a MMC apresenta durante a calibração, e que ela por sua 

vez, é o resultado da soma das incertezas correspondentes a repetibilidade ,u2Dm(Repetição),  

e a resolução do equipamento, u1Dm (resolução). E por seguinte, ao observar o gráfico 5 

pode constatar que dentre essas grandezas de entrada a que mais influencia no processo é a 

repetibilidade, que provavelmente é influenciada pelo desvio padrão.  

 

  
               Figura 42 - Gráfico 5- Incertezas das grandezas de entrada na  calibração dos anéis padrão  

Incertezas (µm) 

Incertezas (µm) 
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 Com relação à análise dos gráficos 4 e 5 cabe ressaltar que o mesmo critério foi 

utilizado para as outras duas calibrações: comparação de blocos-padrão, e comparação da 

distância entre pinos padrão. Ver gráficos 6, 7, 8 e 9. 

 

 
               Figura 43 - Gráfico 6- Componentes  da Incertezas na  calibração dos blocos padrão  

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Gráfico 7- Incertezas das grandezas de entrada na  calibração dos blocos padrão   
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Figura 45 - Gráfico 8- Componentes  da Incertezas na  calibração da distancia entre pinos   

 

 

 

 

Figura  46- Gráfico 9- Incertezas das grandezas de entrada na  calibração da distancia entre pinos   

 

 

Cabe ainda ressaltar que, essa metodologia pode e deve ser aplicada a outras faixas de 

medições, a seleção da faixa para aplicação da metodologia ficará a cargo da necessidade de 

cada medição. 

.  
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4- Aplicação e análise da metodologia proposta 

 

Para demonstrar a eficácia da metodologia proposta foram realizadas 5 medições nos  

diâmetros internos dos furos A; B; e C da CTT (Caixa de Transmissão do Rotor de Cauda da 

aeronave Esquilo). 

 
Figura 47 – Vista lateral da CTT – Fonte: - (adap.)  Eurocopter- Overhaul Manual  MRV  65.20.20.820 Fig. 21 

 

Essas medições foram realizadas através das duas metodologias a convencional, 

denominada metodologia 1, e  a medição através da MMC, denominada metodologia 2, 

ambas no Laboratório de Metrologia da BAeNSPA. Em seguida foram realizadas as medições 

dos mesmos diâmetros na mesma peça no laboratório de medições do INMETRO, nas quais 

foram consideradas como resultados de referência para a realização da comparação e análise 

dos dados.    
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4.1 - Procedimentos de medição 

 

4.1.1 Procedimento para metodologia 1  

 

Para a aplicação da metodologia convencional foram utilizados os seguintes 

equipamentos: 

-desempeno de granito 

-medidor de altura eletrônico com resolução de 0,001mm 

-cantoneira de precisão 

- grampos e calços para fixação 

-esquadro de precisão 

-base magnética para relógio comprador 

-relógio comparador com resolução 0,001mm 

 

Na medição dos diâmetros A, B e C a CTT foi fixada através de calços e grampos na 

cantoneira de precisão em uma posição em que o furo em medição ficou a 90° em relação a 

mesa desempeno.  

 

 
Figura 48  Medição de diâmetro interno através da metodologia 1 

 

Após a fixação da CTT e a verificação da perpendicularidade do furo A com auxílio 

do esquadro de precisão e do relógio comparador foi realizada 5 medições no  diâmetro 

interno do furo A, em seguida foi realizada a mesma operação para a medição dos diâmetros 

B e  C com os resultados apresentados no quadro 3. 
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Quadro 4: Medição através da Metodologia 1 

 Valor Médio 

(mm) 

Desvio Padrão 

(µm) 

Tempo gasto 

(Minutos) 

Diâmetro A 74,9636 2,41 25 

Diâmetro B 134,0270 0,94 20 

Diâmetro C 70,0148 1,25 20 

  

  

4.1.2- Procedimento para metodologia 2  

 

Para realizar a medição dos diâmetros A, B e C através da MMC a CTT foi 

posicionada na região central da mesa da MMC, onde realizou as medições dos diâmetros  

através de 8 pontos de apalpação para elemento circulo, sendo o diâmetro calculado por 

mínimos quadrados através do Software Geopax. 

 

 
Figura 49-  Medição de diâmetro interno através da metodologia 2 

 

Os valores apresentados no quadro 4 foram as médias aritméticas de 5 medições para 

cada diâmetro. 
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Quadro 5: Medição através da Metodologia 2 

 Valor Médio 

(mm) 

Desvio Padrão 

(µm) 

Tempo gasto 

(Minutos) 

Diâmetro A 74,9555 0,84 5,0 

Diâmetro B 134,0238 0,45 5,0 

Diâmetro C 70.0188 0,45 5,0 

 

 

Nota 5: Para apresentar os valores relacionados ao tempo gasto levou-se em consideração 

apenas a operação de medição, não foi computado o tempo levado para fixação e 

posicionamento da peça na mesa ou no desempeno de granito. 

 

Nota 6: Os tempos gasto pela medição realizada pelo INMETRO comparando com 

metodologia 2 foram bem menores devido a sua MMC ser uma máquina automatizada (CNC) 

e a MMC da BAeNSPA ser uma máquina manual,  já os valores de tempo gasto na medição 

realizada pela metodologia 1 foi bem mais elevado devido ao  fato que para medição de cada 

diâmetro necessita um novo posicionalmente.  

 

 
Figura 50-  Medição de diâmetro interno B através do LAMED (INMETRO) 
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4.2- Análises dos resultados 

 

 Para realizar a análise das medições foram consideradas como fontes de incerteza a 

incerteza a repetibilidade do processo de medição, dada pelo desvio padrão das diferenças 

entre os valores medidos para cada diâmetro, neste caso assumiu-se que demais fontes de 

incerteza já foram consideradas na repetitividade, inclusive os efeitos de temperatura. 

 

 
Figura 51-  Medição de diâmetro interno C através do LAMED (INMETRO) 

 

Após o levantamento destas informações e de posse dos resultados obtidos nas 

medições realizadas no laboratório do INMETRO, apresentada no quadro 5, realizou-se uma 

intercomparação nas medições, a escolha de realizar uma intercomparação se justifica no fato 

que esse procedimento já é consagrado na metrologia sendo um importante meio para 

verificação de rastreabilidade. O principal objetivo dessa atividade é avaliar os erros e as 

diferenças entre as metodologias.  

 Quadro 5: Medição realizada pelo INMETRO 

 Valor Médio 

(mm) 

Desvio Padrão 

(µm) 

Tempo gasto 

(Minutos) 

Diâmetro A 74,9549 0,10 0,5 

Diâmetro B 134,02433 0,12 0,5 

Diâmetro C 70,01902 0,02 0,5 
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Com base nos valores obtidos nas medições e nos valores de referência, calculou o 

erro normalizado para cada diâmetro em cada metodologia de acordo com a equação abaixo: 

  

 

Onde:  

EN = Erro Normalizado 

 Y med= diâmetro do furo medido 

 Y ref= diâmetro referência 

U med= incerteza de medição do furo medido 

U ref= incerteza do diâmetro de referência  

 
Os resultados são considerados compatíveis quando o módulo do Erro Normalizado 

for menor ou igual a 1,0.  Ver os resultados no gráfico abaixo: 

 

 
Figura 52-  Gráfico 10-  Resultados do Erros Normalizados 

  

 Analisando o gráfico 10 observamos que os resultados dos Erros Normalizados 

correspondentes a Metodologia 1 estão todos maiores que 1(um), e o que os resultados dos 

Erros Normalizados da Metodologia 2 estão todos menores que 1(um). Com isso se pode 

constatar que somente os resultados da Metodologia 2 são compatíveis na comparação 

Interlaboratorial junto ao INMETRO. 
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 Na avaliação dos Erros, que segundo o VIM , “Diferença entre o valor medido duma 

grandeza e um valor de referência”, calculou-se a diferença entre os resultados das medições 

dos diâmetros da CTT realizado em cada metodologia e as medições realizadas pelo 

INMETRO, que neste caso são os valores de referência. Observe o gráfico abaixo: 

 

 
Figura 53-  Gráfico 11-  Resultados do Erros  

 

Analisando o gráfico 11  pode-se constatar que os Erros da Metodologia 2 são bem 

menores que os Erros da Metodologia 1, e que as diferenças entre os valores da Metodologia 

2 e o valores de referência são todos menores que 0,001mm . 

 

E em outra análise foi observada as diferenças das incertezas de medição entre as 

metodologias na qual os resultados estão apresentados no gráfico abaixo: 
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Figura 54  Gráfico 12-  Resultados das Incertezas de Medição  

 

Observando o gráfico 12 constata-se que a influência do recurso CNC da máquina de 

medição do INMETRO é uma grande contribuição para obter uma incerteza bastante baixa, 

uma vez que a capacidade de tocar com o apalpador sempre nos mesmos pontos é 

fundamental nos resultados da repetibilidade de medição, o que na máquina manual essa 

operação é feita pelo operador e dificilmente ele irá tocar exatamente nos mesmos pontos nas 

diferentes séries de medições, geralmente se toca em pontos bem próximos. Com relação ao 

fato da incerteza de medição da metodologia 1 ser bem mais alta se justifica em função das 

mudanças de posicionamentos para a medição de cada diâmetro e também a influência do 

operador nesta metodologia é muito maior que nas outras duas. 

 

. 
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5- CONCLUSÕES  

 

As principais conclusões deste trabalho são apresentadas a seguir: 

 

� Neste trabalho foi constatado que utilização da Máquina de Medição por Coordenadas 

nos serviços de inspeções dimensionais nos componentes aeronáuticos significou uma  

mudança positiva, pois através dela se pode atender de forma mais eficaz esses 

serviços, principalmente, nas questões metrológicas, tendo em vista que se pode medir 

de forma mais padronizada, melhorando a reprodutibilidade e repetibilidade nestes 

processos, e ainda obtendo resultados em um intervalo de tempo muito menor, em 

relação ao processo de medições com instrumentos convencionais, ou seja, cinco 

vezes mais rápido. 

 

� Constatou-se que, para a obtenção desses resultados o treinamento dos metrologistas 

foi fundamental, pois através dele os mesmos desenvolveram competências para 

acionar e controlar os comandos da MMC, capacitando-os a realizar medições de 

peças de vários perfis, atendendo assim as necessidades das inspeções realizadas 

atualmente no laboratório da BAeNSPA.  

 
� O Laboratório de Metrologia da BAeNSPA aumentou sua capacidade com a instalação 

deste sistema de medição, no qual pode e deve ser mais explorado, por isso fica 

algumas sugestões para trabalhos futuros como: 

 

a)  Gerar um banco de informações através do histórico das medições dos 

componentes aeronáuticos, e com isso realizar uma melhor manutenção preditiva 

dos itens, ou até mesmo fonte de informações nas investigações dos 

acidentes/incidentes aeronáuticos; 

 

b) Foi estabelecida uma capacitação para propor a extensão do escopo do Laboratório 

de Metrologia da BAeNSPA na RBC para medições de peças; e 

 
c) Ministrar treinamentos em níveis mais avançados para os técnicos do laboratório a 

fim de poder explorar mais esta tecnologia. 
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� Na estimativa das incertezas de medição a componente de maior influencia é aquela 

referente à repetibilidade da medição, neste modo para melhorar a incerteza de 

medição deve-se avaliar  uma forma de diminuir  o desvio padrão das leituras das 

medições realizadas (anéis padrão; bloco padrão, pinos). 

 

� O ISO GUM 2008 além de ser um documento de harmonização da incerteza de um 

resultado de medição, estabelecendo a propriedade da comparabilidade dos resultados, 

é também uma ferramenta de gerenciamento de qualquer processo de medição. 

 
� Na comparação interlaboratorial realizada entre o Laboratório de Metrologia 

BAeNSPA e o INMETRO pode constatar, através do Erro Normalizado, que somente 

a Metodologia 2 obteve resultados compatíveis,  uma vez que os mesmos foram todos 

menor que 1. 

 

� Outro aspecto que cabe ressaltar é a calibração e verificação apresentada neste 

trabalho, pois ela conseguiu aproximar ao máximo as condições de calibração com as 

condições de medições, demonstrando ser uma boa alternativa para a garantia 

metrológica dos resultados.  

 

� E por fim, na opinião do autor, os conhecimentos compartilhados através da parceria 

BAeNSPA e o Curso de Mestrado Profissional do INMETRO foi fundamental para a 

realização e implantação deste projeto nas instalações da Superintendência Industrial 

da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, que tem como objetivo o aumento 

progressivo da qualidade e segurança nas atividades que envolvem a manutenção das 

aeronaves da Marinha do Brasil. 
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